GLB bestyrelsesmøder / 30. marts

2015 kl. 19.

Tilstede: John H. Arildsen, Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Peter H. Svendsen, Preben Kristensen,
Søren Wiil og Steen Hovard.

Referat:
1.

Gensidig orientering:
Formand
o Ifm. havnerenovering er GLB's tilbageholdte havneleje til kommunen opgjort til kr. 220.000.
o Pt. afklares bådelaugets og kommunens lejekontraktmæssige forpligtigelser vedr.
vedligeholdelse/rengøring af havnens offentlige toiletter og handicaptoilet
o "Vikingen" i Nykøbing F. inviterer til pinsestævne på Fejø.
Kasserer
o Årsopkrævninger sendes ud snarest.
Havneudvalg
o Møde tirs. den 7. april kl. 16 vedr. endelig planlægning af pligtarbejdsdagene 11.-12. april

2. Afgående formand, Steen Hovard, gennemførte "afleveringsforretning"
• Telefonlister/kontaktpers. hos div. levendører samt diverse dokumentation vedr. havn. JB scanner mv.
• Affalds-container-nøgle hænger i klub-skabet
• GBS - betaler belægningen på forsyningsbroen - fittings til broen er bestilt.
• Der er planlagt etablering en mindre platform i højre side af slæbested mhp. at lette søsætning.
• Havne-renovering: Stenglacis er færdig. Midlertidig brohammer-konstruktion ved mastekran og
østlige side af molehovedet er ikke solid nok til fortøjnings-pullerter. I stedet støbes betonklodser med
ringe indenfor brohammeren i nævnte område. Ny spuns forventes etableret i løbet af 5 år.

3. Generalforsamling - evaluering / opsamling.
På kommende møder drøftes ordstyrers opfordring til bestyrelsen om at forenkle og præcisere reglerne
vedr. afstemninger på generalforsamlinger. Endvidere drøftes behovet for udarbejdelse af notat med
eventuelle bestyrelses- og generalforsamlings-beslutninger, der relaterer til vigtige procedurer,
forretningsgange og/eller vedtægter.

GLB's bestyrelse opgør fordele og omkostninger forbundet med medlemskab af Dansk
Sejlunion. Efterfølgende tages kontakt til unionen mhp. at aftale møde vedr. fremtidigt
medlemskab af unionen.
4.

Web-master - Niels Christensen - fratræder web-master-posten.
Som tidlige nævnt har web-master Niels Christensen igennem længere tid ytret ønske om at fratræde
webmaster-posten i Guldborgland Bådelaug, En post han på fornemmeste vis ha varetaget gennem
mange år. Han har såleds som hjemmesideansvarlig journalist opbygget og opdateret laugets
velanskrevne og velbesøgte hjemmeside, der har udgjort et vigtigt element i laugets interne
kommunikation og ikke mindst ift. synliggørelse af laugets virke. En stor tak til Niels Christensen.
Frans Balzer har indvilliget i overtage web-master opgaven og afholder snarest muligt møde med
Niels C. mhp. at få overdraget opgaven.
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Fællesture i foråret -15.
Input fra medlemsmødet i januar om at flytte fællesturen til forår/sommer
I forlængelse af nævnte invitation fra Sejlforeningen Vikingen i Nykøbing blev det besluttet at tage
kontakt til "Vikingen" mhp. at arrangere fællestur til Fejø i pinsen i uge 22.

6. Eventuelt.
7. Punkter til kommende møder: tirs. 7/4, torsdage 7/5, 4/6, 25/6, 13/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
050415nbp

Udviklingsplan for Guldborg Havn - havneområde v/John Petersen. ? (møde 7/4-15)
Arrangementer i april/maj -15
Opgavefordeling i bestyrelsen
Hjemmeside - Front Page til CMS-format??
"Havnens Dag" 2015: Hvem (med hvem), hvad, hvornår ?
"Årshjul" for bestyrelsen
PR- indsats - såvel digitalt som folder - opfølgning.
Samarbejde med andre foreninger i Guldborg: Fællesråd, idrætsforening, Falster-siden….
sorkoncepter - status

